Vexwendin ji bo danûstandineke zaniyarî derbarê baxçên zarokan li Almaniya
Malbata birêz

,

her zarokek li Almaniya dikare ji yeksaliya xwe ve here baxçê zarokan (Kita). Zaroka
te dikare li vê derê hevalan bibîne û fêrî zimanê almanî bibe û xwe ji bo dibistanê
amade bike û bi zarokên din re mezin bibe.
Di vê danûstandinê de wê li ser çi were axaftin?
Di vê danûstandina zaniyarî de wê ji te re şîrove bikin, ka kita anku baxçê zarokan
çi ye û jiyana rojana tê de çawa bi rê ve diçe.
Ev danûstandin wê li ku derê pêk were?
Ev danûstandina zaniyarî wê li cem te li malê pêk were. Wê helbet pêşî bi
karmendê sosyalê yê berpirsê te civanekî destnîşan bikin. Û di dema civan de wê
karmendeke pispora perwerdeyê û wergerek werin cem te malê.
Ev danûstandina zaniyarî wê çawa bi rê ve here?





Pêşî wê pêşwext civanekî ji te re destnîşan bikin û hêdî karmendeke pispora
perwerdeyî û wergerek wê werin cem te li malê û nêzîkî saetekê bi te re
biaxivin.
Wê agahdariyan derbarê jiyana rojane li baxçê zarokan bidin te
Tu ne mecbûrî haziriya tiştekî bikî
Tu dikarî hemî pirsên xwe derbarê mijara guhdana zarokan ji wê bikî

Heger tu bixwazibî ku danûstandineke zaniyarî wisa bi te re pêk bînin, ji kerema
xwe vê pirsnaneyê tijî bike. Hêdî vê pirsnameya ku te dagirtî, bide karmendê
sosyalê yê berpirsê te. Hêdî ewê civanekî ji te re pêşkêş bike.
Bi silavên dostanî
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Qeydkirina ji bo wergirtina civanekî ji bo danûstandina zaniyarî derbarê baxçên
zarokan
Nav û paşnavê dayikê:
Nav û paşnavê bavî:

Nav û paşnavê zarokê di temenê
ji 0 – 6 salan de
1.
2.
3.
4.
5.

Rojbûna zarok

Welatê eslî:
Ziman:

Navnîşan
Rê, Hijmara avaniyê:
Koda bajêr, Cih:

Ji kerema xwe re xet bike:
Gelo heta neha tecrûbên te bi baxçên zarokan re çêbûne?

Erê

Na

Ez razî me, ku karmendeke pispora perwerdeyî û weregerk di civanekî pêşwext
destnîşankirî de werin serdana min li mala min bikin.
Ez razî me, ku agahdariyên şexsî yên min û yên zaroka min, heger ku ji bo
pêkanîna danûstandina zaniyarî pêwîst bin, ku ew agahdarî werin tomarkirin,
bikaranîn û veşandin.

Dem, Cih

Îmzeya dayik û bavan

